
Vedtægter for Keramikkens Venner

Navn

§ 1 Foreningens navn er ”Keramikkens Venner”. Dens hjemsted er København.

 

Formål

§ 2 Foreningens formål er at skabe interesse for og øge kendskabet til til dansk og international 
keramisk kunst. Foreningen samarbejder i videst muligt omfang med andre foreninger og selskaber,
der indenfor de nævnte områder har beslægtede formål.

 

Medlemmer

§ 3 Som medlem af foreningen kan optages såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger og 
andre juridiske personer.

 

Udmeldelse

§ 4 Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel til udgangen af et regnskabsår.

 

Regnskabsår

§ 5 Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal revideres af 2 revisorer, 
der udpeges på den ordinære generalforsamling.

 

Kontingent

§ 6 Kontingentet såvel for enkeltpersoner som for institutioner m fl fastsættes på den årlige 
ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelse

§ 7 Foreningens bestyrelse består foruden af formanden og 4 medlemmer, der vælges på den 
ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem 
vælges på et års ordinære generalforsamling, og tre bestyrelsesmedlemmer på det følgende års 
generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Antallet af udøvende keramikere må ingensinde udgøre
et flertal i bestyrelsen.

 

§ 8 Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med næstformand, sekretær og 
kasserer. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når der er sager til behandling, eller når et af 
bestyrelsesmedlemmerne begærer det med anførsel af dagsorden.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af dens medlemmer er til stede eller 
skriftligt har afgivet deres votum over dagsordenen for mødet.

 

Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

 



Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger.

 

Generalforsamling

§ 9 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes med mindst 14 dages 
varsel ved meddelelse til foreningens medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 
år i februar eller marts måned med følgende dagsorden:

 

1. valg af dirigent

2. beretning

3. regnskab

4. valg af

a. formand, jf § 7

b. bestyrelsesmedlemmer, jf § 7

c. to bestyrelsessuppleanter

d. to revisorer

e. en revisorsuppleant

5. fastsættelse af kontingent

6. indkomne forslag

7. eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, skal være sekretæren i 
hænde senest 1. januar. Alle beslutninger, med undtagelse af de i §§ 11 og 12 nævnte, tages af 
generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed. På generalforsamlingen kan kun afgives stemmer 
af medlemmer, som møder personligt. Institutioner m.fl. har kun én stemme.

 

Emner til behandling under punktet ”eventuelt” kan ikke bringes til afstemning. Over 
generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol.

 

§ 10 Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og 
skal indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 medlemmer fremsætter skriftligt krav 
herom. Indkaldelsen finder sted med 14 dages varsel til foreningens medlemmer.

 

Vedtægtsændringer

§ 11 Forslag til ændringer i foreningens vedtægter skal fremgå af dagsordenen for den 
generalforsamling, hvorpå de agtes behandlet. Til vedtagelse af sådanne forslag kræves, at 2/3 af 
samtlige medlemmer stemmer for det. Såfremt der på generalforsamlingen er flertal for forslaget, 
men der er færre end 2/3 af samtlige medlemmer til stede, kan det forelægges for en ekstraordinær 
generalforsamling, hvis beslutning herefter træffes med almindelig stemmeflerhed.

 

Opløsning

§ 12 Forslag til opløsning af foreningen skal behandles på to til dette formål indkaldte 
generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af forslaget
kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det. I tilfælde af foreningens opløsning 
skal foreningens aktiver anvendes til støtte for keramikken i Danmark.



 

Tegning af foreningen

§ 13 Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening.

 

Æresmedlemmer

§ 14 Som æresmedlem af Keramikkens Venner kan bestyrelsen udnævne en person, der gennem sit 
virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig indsats for foreningen og dens 
medlemmer. Udnævnelsen foretages på førstkommende generalforsamling. Et æresmedlem er 
livsvarigt og kontingentfrit medlem af Keramikkens Venner og har et medlems rettigheder i øvrigt.

 

Vedtaget på det stiftende møde i København den 25. januar 1995 (§1-12) og på ekstraordinær 
generalforsamling den 13. marts 2017 (§13-14).
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